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Linha e Problemática da Pesquisa

❑Linha de pesquisa: Ensino e Aprendizagem no Ensino 

Fundamental

❑ Questão norteadora:   De que maneira as Tecnologias 

estão presentes nas práticas pedagógicas dos 

professores que atuam no Ensino Fundamental na RMBS -

Região Metropolitana da Baixada Santista?  



Questões Específicas

❑ Quais as possibilidades de intervenções para formação 

continuada de professores no uso de tecnologias que 

favoreçam a aprendizagem de alunos no Ensino 

Fundamental?

❑ Como os sistemas de ensino da RMBS podem utilizar as 

tecnologias para avançar em seus currículos atuais?



Objetivos Gerais

❑Conhecer os diferentes recursos tecnológicos disponíveis 

nas escolas dos municípios parceiros da pesquisa;

❑Conhecer como os recursos tecnológicos disponíveis nas 

escolas efetivamente são utilizados no Processo de ensino;

❑Analisar concepções e práticas de professores de escolas 

públicas de ensino fundamental referentes ao uso das TIC nos 

Currículos das Escolas da RMBS;



Objetivos Específicos

❑Realizar um levantamento geral sobre os recursos disponíveis 

nas escolas;

❑Verificar se e como as propostas pedagógicas dos 

professores participantes da pesquisa inserem as Tecnologias 

da Informação e Comunicação nos Currículos das Escolas da 

Região Metropolitana da Baixada Santista;



Objetivos Específicos

❑Promover formação continuada dos profissionais, mediante 

parceria com os Municípios da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, por meio de estudos para análise de 

concepções e de práticas docentes a partir de contribuições 

teóricas dos autores encontrados na investigação 

bibliográfica sobre os usos dos recursos tecnológicos de 

informação e comunicação em processos de ensino; 

❑Desenvolver, concatenados com as atividades inerentes a 

esta investigação, Curso de Extensão Universitária, focado nas 

possibilidades de uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos processo de ensino das diferentes áreas de 

conhecimento;



Objetivos Específicos

❑Realizar análise estatística com foco na análise 

qualitativa dos dados coletados nos questionários, nas 

ações formativas e/ou observações das práticas 

docentes dos profissionais participantes. 



Fases da Pesquisa

❑PRIMEIRA FASE (2015-2017): levantamento bibliográfico; 

coletas e análises de dados sobre produções 

bibliográficas sobre Tecnologias da Informação e 

Comunicação e Formação Docente;



Fases da Pesquisa

❑Segunda fase (2018-2020): aprofundamento do 

levantamento bibliográfico sobre Tecnologias da 

Informação e Comunicação e Formação Docente; 

coletas e análises de dados a partir de questionários, 

entrevistas, observações diretas nas escolas e ações 

formativas dos profissionais participantes da pesquisa. 



Parceria da UNIMES com as Redes Públicas de Ensino

❑Convite aos Nove municípios da Região Metropolitana 
da Baixada Santista;
❑Acordo de parceria firmada com 5 dos 9 municípios da 
Região Metropolitana da Baixada Santista (Santos, São 
Vicente, Cubatão, Guarujá, Itanhaém). 
❑Início à coleta de dados a partir de questionários 
aplicados aos gestores e aos professores dos municípios 
parceiros da pesquisa;
❑Formação em curso de extensão universitária  dos 
professores participantes.



Otimização do Curso de Extensão

❑Escolha democrática de data, local da realização;

❑Modalidade EAD;

❑Carga Horária de 40 horas, sendo três encontros 
presenciais;

❑Oficinas de Formação realizadas em encontros 
presenciais e discutidas de forma contínua no ambiente 
virtual.



Conteúdos do Curso de Extensão

❑Metodologias Ativas em Sala de Aula;

❑ Celular como possibilidade da prática pedagógica;

❑ TPACK na formação e prática do professor;

❑ Contribuições das TIC nos processos de alfabetização e 
letramento;

❑ Ensino de Matemática com Recursos Tecnológicos;

❑ Educação Estatística: possibilidades com uso de tecnologia.



Primeiros Dados

Fonte: Questionários respondidos pelos participantes



Primeiros Dados

Acesso aos recursos tecnológicos

Fonte: Questionários respondidos pelos participantes



Primeiros Dados

Formação com uso de Tecnologias

Fonte: Questionários respondidos pelos participantes



Orientações acerca do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e  

Esclarecido

Coordenadora do Projeto Profª Dra. Elisabeth Tavares



Oficina de Leitura e Produção de Textos com Uso de Tecnologias Móveis

Participantes em Formação: 1ª Oficina (Encontro Presencial)



Formas Geométricas no Contexto do Mundo Digital

Pequeno Grupo Colaborativo com Participantes em Formação: 2ª Oficina (Encontro Presencial)



Formação no Ambiente Virtual – Plano de Aula: Oficina de Matemática

Plano no Ambiente Virtual da UNIMES



Ambiente Virtual: continuação da formação na modalidade EAD

Layout do Ambiente Virtual



Ambiente Virtual: composição dos recursos de interação e aprendizagem

Layout do Ambiente Virtual



Ambiente Virtual: composição dos recursos de interação e aprendizagem

Fórum de Formação e Interação



Primeiros Resultados

❑ Inovação com Parcerias para formação: Universidade com 

redes da RMBS;

❑ Função social do Programa de Mestrado Profissional em 

relação à formação e consequentemente melhoria na 

qualidade do ensino da RMBS;

❑ Redes de Ensino: professores e gestores e anseios acerca 

das TDIC em práticas de ensino;

❑ Possibilidades das Metodologias Ativas e Ensino Híbrido na 

Formação Docente;

❑ Mapeamento de alguns problemas para estudos e possíveis 

soluções;


